
 
 

USNESENÍ 
Členské konference Horolezeckého klubu OSTAŠ Police nad Metují 

konané dne 22. února 2019 v Polici nad Metují v hospůdce SOKOLOVNA 

 

A. Členská konference bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti klubu v roce 2018 

2. Zprávu o hospodaření klubu v roce 2018 

B. Členská konference schvaluje: 

1. Program akcí na rok 2019 v tomto rozsahu: 

a. lezecké závody „Novoroční open“ 

b. dětské lezecké závody 

c. sportovně-společenská akce „Otevírání skal“ 

d. instruktážní den (povinný pro všechny nové členy a členy mladší 18 let) 

e. klubový zájezd do skalní oblasti 

f. lezecký závod „O krále Ostaše“ 

g. skalní brigáda 

h. společenská akce „Poslední slanění“ 

i. účast při akci Tajfunky 

j. účast při pouťovém stavění na Budíku 

k. oslava výročí 70. let od založení lezeckých spolků na Policku. 
 

2. dostavbu stěny v profilech dosud neobsazených v návaznosti na loňské usnesení 
členské konference s tím, že v případě že dostavba nebude odsouhlasena TJ 
SOKOL, projedná výbor variantu zlepšení služeb na boulderovce (dokoupení 
chytů, postavení cest externím stavěčem, a zajistí opravu dopadiště); 

3. členské příspěvky pro rok 2019 ve výši 200,- Kč/osoba (v případě dospělých) a 
100 Kč (v případě členů do 18 let).  

4. Splatnost členských příspěvků do 28. 2. 2019; 

5. prodej zbytných chytů ze stěny; 

6. roční investici na doplnění horolezecké literatury do klubové knihovny v max. 
výši 5000 Kč. 

 
C. Členská konference dále bere na vědomí: 

• výši příspěvků ČHS a ČOS na rok 2019 



 
 

D. Členská konference pověřuje výkonný výbor klubu: 

• Jednání s vedením TJ Sokol o dostavbě lezecké stěny, případně pak jednáním 
s dodavateli dostavby, jakož i uzavřením potřebných smluv či objednávek, jak 
v souvislosti s dostavbou stěny, tak v souvislosti s případnými úpravami 
boulderovky;  

• přípravou zájezdu do skalní oblasti, a rozhodnutím o cílové destinaci na 
základě většinového zájmu účastníků zájezdu; 

• ve spolupráci s D. Hejlem opětovně uspořádat výkonnostní soustředění 
tvrdého jádra klubu v pivovaru zvoleném na základě ankety mezi členy klubu; 

• rozhodnout o pokračování pořádání závodu Novoroční open v letech 2020 a 
násl.; 

• rozhodnout o úpravě vstupného na umělou lezeckou stěnu ve smyslu zvýšení 
vstupného pro nečleny klubu; 

• stanovit pravidla prodeje zbytných chytů ze stěny; 

• ve spolupráci s předsednictvem spolku zajistit oslavy výročí 70. let od založení 
lezeckých spolků na Policku. 

Usnesení bylo schváleno většinou přítomných. 

Hlasování: 30 PRO, 0 PROTI, 3 ZDRŽEL SE 

 

Police nad Metují 22. 2. 2019 

 

Michal Stuchlík, v. r. Jirka Heřman Škop, v. r. 

předseda návrhové komise člen návrhové komise 

 


